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LIEF EN LEED:  

OVERLEDEN: 
21 maart: Antonia Apolonia van den Bulck-Goense. 

24 maart: Franca van Dongen. 

Zie onderstaand bericht.  

Omdat het overlijdensbericht niet in een van onze regionale kranten heeft 

gestaan, vonden wij het passend om u 

hierover te berichten. 

 

BIJZONDERE COLLECTES: 

Caritas vastenactie: zondag 2 april zie 

informatie verder op in dit infoblad. 

 
– overige acties 
 
De laatste twee weken van de Vastentijd 
zijn aangebroken en dus is de tijd 
beperkt om uw gaven nog te kunnen 
schenken aan de plaatselijk actie- Caritas 
kern ´s-Heerenhoek of via de 
bisschoppelijke vastenactie van ons 
bisdom. 
Natuurlijk kunt u ook besluiten uw giften 
te besteden aan de landelijke actie van 
de Samenwerkende Hulporganisaties 
actie 555, die afgelopen week werd 
gehouden. 
Caritas actie kern en Don Boscoschool           
´s-Heerenhoek: Stichting Netherlands Sri 
Lanka: NL83RABO 0111 7991 12 
Bisschoppelijke Vastenactie: NL 21 INGB 
0000 005850 t.n.v. Vastenactie 
Actie 555: landelijk 
NL08 INGB 0000 0005555  ten name 

van Samenwerkende Hulporganisaties 
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DIENSTEN EN VIERINGEN: 

Zondag 2 april: 5e zondag van de Veertigdagentijd 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van Hees en 

zang van het herenkoor. Liturgische kleur: paars. 
 
Misintenties:  
Miny Spelier-de Jonge * Jrgt. Piet Traas, Henny Jasperse en ov. ouders Frans 
Traas-Apolonia Traas-Moison en ov. fam. * Frans Courtin en Johanna Pieterse 
* Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * Martien van Eijkeren-
Maria Remijn en fam. * ov. fam. Hubrecht Vermue-de Winter * uit 
dankbaarheid ter gelegenheid van een 50-jarig huwelijk * Kees Ars en fam. 

Na afloop: koffiehoek, achter in de kerk. 

Dinsdag 4 april: H. Isidorus  (Cartagena, 560 - Sevilla, 4 

april 636), ook wel Isidoor genoemd, 
was aartsbisschop van Sevilla en encyclopedieschrijver. Hij 
geldt als de beschermheilige van het internet. Isidorus 
werd heilig verklaard in 1598. In 1722 werd hij verheven 
tot kerkleraar. 

20.00 uur: vergadering parochiekerncommissie / deels in 

aanwezigheid van leden parochiebestuur, vanwege 
bespreking jaarverslag 2016 ( levensvatbaarheid parochiekern)         

Woensdag 5 april: H. Vincentius Ferrer  (kloosterling en 

volkspredikant, Frankrijk  (overleden in 1419) >>>>>>>>>>>>>>>> 

Ochtend: opstart ´kerkhofwerkgroep´ na winterstop. Gelieve 
rekening te houden met het onderhoud van uw eigen 
grafmonumenten. De werkgroep mag enkel algemeen onderhoud 
plegen aan de begraafplaats en niet aan afzonderlijke graven. Na 
de winterperiode zijn veel perkplanten aan onderhoud en/of 
vervanging toe. Ons kerkhof moet er de komende periode weer op 
zijn ‘paasbest’ uitzien. 
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20.00 uur: tekstgroep E.H. Communieviering in 

Willibrorduszaal. 

Donderdag 6 april: H. Wilhelmus van Aebelholt (abt, 

Frankrijk, overleden in 1203) 

Vrijdag 7 april: eerste vrijdag van de maand/        

H. Johannes Baptista de la Salle was een Franse rooms-katholieke 

en heiligverklaarde geestelijke. 

Let op: Geen bijeenkomst/ geen communiebezoek in 

Theresiahof-  zie Witte Donderdagviering 

15.oo uur: vastenoverweging in de dagkapel (mortuarium) met medewerking 

van Maria Bornhijm. 

Zondag 9 april: start van de Goede Week 

Het doel van de Goede Week is de overweging van het Lijden en Sterven van 

Christus, te beginnen met zijn intocht als Messias in Jeruzalem.  

Zondag 9 april: 6e zondag van de Veertigdagentijd: Palmzondag 

10.45 uur: eucharistieviering met voorganger pastor 

Tom Brooijmans en zang van Esperanto. Tijdens deze 
speciale viering is er speciale aandacht voor de kinderen  
en wordt na afloop een bezoek gebracht aan bewoners 
Theresiahof. Onze a.s. communicanten worden ook bij 
deze viering betrokken.  
Tijdens de dienst worden de palmtakken gewijd en kunt u 
deze na afloop mee naar huis nemen. 

Misintenties: 

 ov. ouders Marinus Goense-Cornelis Rijk en ov. kinderen * Jrgt. Jobina de 
Jonge-Rijk, Adriaan de Jonge en dochter Jo * Marinus Boonman en Cornelia 
Vermue * lev. Leden Gedurige Aanbidding * ov. fam. Vermue-Priem * Adrie 
van den Dries en ov. fam. * Frans Rijk * Johannes Smits en ov. fam. 
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10.30 – 12.00 uur: voorbereiding Eerste Communieproject in 

Willibrorduszaal. 

Dinsdag 11 april: dinsdag in de Goede Week 

19.00-20.30 uur: eerste bijeenkomst kandidaat-vormelingen in Don 

Boscoschool. Ook kinderen uit Ovezande, Nisse, Goes en Heinkenszand 
sluiten zich bij deze voorbereiding aan. 

Woensdag 12 april: woensdag in de Goede Week 

19.00 uur: Chrismaviering te Rijsbergen (Noord-Brabant) waarin 

bisschop J. Liesen met vertegenwoordigers uit alle parochies van ons 
bisdom samenkomt en de heiligen oliën wijdt. Vanuit onze parochiekern 
zullen leden van de Liturgische Werkgroep deze oliën ophalen en meenemen 
in de viering op Eerste Paasdag. 

Donderdag 13 april: Witte Donderdag 

10.30 uur: eucharistieviering in Theresiahof met voorganger pastor 

Harrie Buijssen; leden van ons dameskoor ondersteunen muzikaal deze 
viering. 

19.00 uur: eucharistievieringen in Goes, Zierikzee en Hansweert; onze 

parochiekern heeft zich aangesloten bij Hansweert, waar pastoor Fons van Hees en pastor 
Jeanine Heezemans voorgaan. Het lokale koor zingt. 

Vrijdag 14 april: Goede Vrijdag 

15.00 uur: kruiswegviering met medewerking van onze liturgische 

werkgroep en zang van het dameskoor. 

19.00 uur: viering van Woord en Gebed in de kernen: Goes, Zierikzee en 

Hansweert. Onze kern sluit zich aan bij Hansweert; met voorgangers: pastoor Fons van 

Hees en pastor Jeanine Heezemans. Koorleden uit diverse kernen ondersteunen deze 
viering. 
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Zaterdag 15 april: Paaszaterdag/ Stille Zaterdag 

20.00 uur: Paaswake te Zierikzee en Hansweert. Onze kern sluit zich 

aan bij Hansweert, waar pastoor Fons van Hees en pastor Jeanine 
Heezemans voorgaan. Leden van alle regionale jongerenkoren (Muzak) 
ondersteunen deze viering. 

22.00 uur: Paaswake te Goes. 

Zondag 16 april: Pasen 

09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van Hees en 

zang van het dames- en herenkoor. Liturgische kleur: wit.         

Misintenties: 

Adrie van den Dries* Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * Miny 
Spelier-de Jonge * Frans Pieters* Adriaan Goense-Elena Ars en ov. fam. 
* Cornelia Rijk * Frans Courtin en Johanna Pieterse * Piet Timmerman 
en Lucija Stambulac * ov. Leden van de V.O.K. * Tilly Vermue-Joossen * 
Jacobud de Hond-Cornelia de Hond- van den Dorpel en zoon Sjaak * 
Pieter Vermue- Adriana Rentmeester en ov. fam. * Jaap Vermue * 
Adrianus Franciscus Franse en Wilhelmina Franse-Franse * Lauran de 
Winter en ov. fam. * Marian de Jonge-de Jonge * ov. ouders Bart en 
Janna Geijs-Franse * Jan Franse en ov. ouders * ov. ouders Driedijk-
Raaijmakers en ov. fam. * Piet Remijn en ov. fam. * Leny de Winter-
Vermue * Jan Hazen * ov. fam. Remijn-Huige * Frans Rijk * Corrie 
Traas-Stokx * Bert de Jinge * ov. echtpaar de Jonge – Louwhoff. 

                                                                                                                                               

OPGAVE MISINTENTIES: U kunt tot dinsdag 4 april misintenties aanleveren 
via de brievenbus van ons parochiecentrum of via de mail: 
winro@zeelandnet.nl. Persoonlijk contact kan natuurlijk ook via tel. 351852 
van mevrouw Nel de Winter-Roks.  Zet op de enveloppe ‘misintenties’ zodat 
we deze ongeopend naar haar kunnen doorzenden.                                                                                   
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ZIEKENBEZOEKGROEP:    
april: Marlies Westdorp- van Damme 
Kapelaan Koningstraat 11, tel. 352387.  
Kent u iemand die we mogen verrassen met een 

ziekenbezoek? Neem gerust contact op. 

 

CARITAS-collecte 

Beste medeparochianen, 

Vanuit Caritas wordt vandaag uw financiële ondersteuning gevraagd voor 
hulpbehoevenden binnen onze eigen gemeenschap. 

Nood in onze parochie. Dat kan toch niet. Onze parochie is immers rijk en van 
armen in onze parochie heb ik nog nooit gehoord. Die wonen hier niet. 

Zo zullen de meeste parochianen denken. 

Was het maar waar. 

Helaas zijn er mensen die onze steun nodig hebben. Echter zij hangen dit niet 
aan de grote klok en leven in stille armoede. Denk aan mensen die alleen een 
A.O.W. hebben en zich niet veel kunnen permitteren, mensen die hun baan zijn  
kwijtgeraakt en waarbij de zorgkosten en huur hoog zijn. 

Mensen die veel medische kosten hebben en waarvan niet alles vergoed wordt. 

Ook komen we in ons dorp gezinnen tegen die gedreigd wordt met 
huisuitzetting en of afsluiting van de eerste levensbehoeften zoals gas, water 
en licht. 

Mensen die helaas een beroep moeten doen op de voedselbank en zo kan ik 
nog wel even doorgaan. 

Kortom Caritas vraagt hierbij uw financiële hulp om deze medeparochianen in 
financieel moeilijke situaties bij te kunnen staan. Gelukkig kunnen wij ze 
namens u helpen. 

Tevens wil ik uw aandacht vestigen onze Vastenactie  
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Na de Tsunami in 2014 werden veel kinderen wees en aan hun lot overgelaten. 
Vier Goesenaren starten een particulier initiatief om de kinderen een betere en 
meer hoopvolle toekomst te geven. 

Dankzij vele giften en donaties konden zij in 2007,2011 en in 2013 
kindertehuizen laten bouwen. 

Vanuit de groep Goesenaren gaat er minimaal één per jaar op eigen kosten 
naar de tehuizen om niet alleen te controleren of alles goed gaat, maar ook om 
te kijken wat er ontbreekt en aangevuld moet worden. Zij houden de vinger 
aan de pols. 

Wijziging Caritas-kerncommissie  

Eind 2016 vroeg Caritas een nieuw lid met indien 

mogelijk ervaring met het penningmeesterschap. Reden 

was het aangekondigde vertrek van Wilfried Boonman, 

die vele jaren heel actief zich heeft ingezet voor Caritas                             

’s-Heerenhoek en ook het penningmeesterschap op zich 

had genomen. 

Hoewel het steeds moeilijker wordt mensen in een bestuur te krijgen is het 

gelukt de groep compleet te maken met een nieuw lid. Het is Yvonne de 

Visser. Yvonne is niet alleen iemand die op de penningen kan passen maar 

ook begaan is met hetgeen Caritas doet voor mensen die het niet erg breed 

hebben en ook aandacht heeft voor de zieken in onze parochie. 

 Yvonne de Visser, getrouwd met Paul de Visser en moeder van 1 dochter 

Thyra. Thyra zit in groep 8 van de Don Boscoschool. Sinds haar dochter in  

groep 1 zit, is zij penningmeester van de oudervereniging  geweest. Na dit 

schooljaar verlaat de dochter deze basisschool en besluit Yvonne  haar 

laatste jaar als penningmeester. Debby Elstgeest heeft haar gevraagd om 

penningmeester van de Caritas te worden.  Ze heeft daar “ja “op gezegd. 

Wij danken Wilfried voor zijn jarenlange inzet en wensen Yvonne succes. 
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PAROCHIEBIJDRAGE 

 Eind april willen we alle parochianen weer 

benaderen om deel te nemen aan de 

parochiebijdrage ( beter bekend als actie 

Kerkbalans).  

Een aantal donateurs heeft de bijdrage van 2017 al 

overgemaakt, waarvoor hartelijk dank. Anderen 

hebben de kans aangegrepen om nog de bijdrage 

over 2016 (al of niet in combinatie met 2017) over te maken naar onze 

bankrekening.  U weet toch dat alle gelden besteed worden aan onze eigen 

parochiekern en niet ‘verdwijnt’ in de grotere kas van de Pater Damiaan? 

Natuurlijk moeten wij als kern wel afdrachten doen aan bisdom en parochie 

om ervoor te zorgen dat we onze kerkdiensten kunnen en mogen 

verrichten.  

Op 4 april zullen leden van het parochiebestuur samen met onze 

parochiekerncommissie overleggen over de levensvatbaarheid in de 

toekomst van onze parochiekern en terugblikken op de over de afgelopen 

jaren. 

Het doet ons deugd dat velen onze kerk (als gebouw en instelling) willen 

blijven steunen. Uw bijdrage (hoe bescheiden ook) vormt de basis van 

betrokkenheid en laat zien dat ’s-Heerenhoek zijn kerkgebouw en diensten 

wil blijven (onder-)houden.  

Kosten en baten lopen zeker niet in de pas, maar elke geldelijke steun 

voorkomt dat we op den duur ‘nee’ moeten gaan verkopen; laat staan: onze 

deuren moeten sluiten, omdat we ‘bankroet’ gaan……. 

Mocht u gebruik willen maken van de actie Kerkbalans, wacht dan op 

toezending van acceptgirokaart of maak gebruik via internetbankieren. 

Vermeld in alle gevallen naast uw naam, uw postcode! Dank u wel. 

Parochiekerncommissie ‘s-Heerenhoek 
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